Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Uznesenie
z pokračovania XXII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 10. februára 2021
číslo: 578
Zmeny a doplnenie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 12 ods. 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a § 10 ods. 3 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
schvaľuje
zmeny a doplnenia Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach podľa
predloženého návrhu.

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice
Podpísal dňa: -

Za správnosť: Mgr. Marcel Čop
Mgr. Matej Čontofalský
Zapisovateľka: Blanka Lukáčová

Odôvodnenie nepodpísania uznesenia mestského zastupiteľstva:
Primátor mesta Košice nepodpísal uznesenie mestského zastupiteľstva č. 578 v súlade s § 13
ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, preto je výkon
uznesenia pozastavený. Nepodpísanie uznesenia zdôvodňuje nasledovne:
Schválená zmena Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach (ďalej len
„rokovací poriadok“) neprimeraným spôsobom zasahuje do základnej pôsobnosti primátora,
ktorý podľa § 13 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvoláva a vedie zasadnutie
obecného zastupiteľstva. Z pozície štatutárneho orgánu, ktorý diskusiu vedie, je namieste, aby
po uzatvorení rozpravy mal mať primátor ako predsedajúci možnosť zhrnúť obsah témy
prerokovaného bodu a výstupov z diskusie, čím sa vytvára dobrý nástup do etapy
rozhodovacích úkonov mestského zastupiteľstva (k jednotlivým návrhom uznesení prípadne
pozmeňujúcich návrhov).
Okrem vyššie uvedeného schválený návrh zmeny rokovacieho poriadku obsahuje
z legislatívneho hľadiska viacero nesprávnosti, ktoré vzhľadom na spôsob zaradenia materiálu
(až pri schvaľovaní programu na začiatku zasadnutia mestského zastupiteľstva) neboli
prerokované a najmä odstránené v rámci bežného legislatívneho procesu, ktorý predpokladá aj
samotný rokovací poriadok (hlavne prerokovanie návrhu v mestskej rade a v komisiách
mestského zastupiteľstva, predovšetkým v legislatívno-právnej komisii). Navrhovaným
Čl. I v bode 6 vložením nového odseku 2 do § 20 nastalo posunutie doterajších odsekov 2 až 8
na odseky 3 až 9. Posunutie odsekov však nebolo dostatočne zohľadnené v ďalšom
novelizačnom bode 7 – pôvodný odsek 4 (obsahujúci odkaz na odsek 3, po novele na odsek 4)
sa mal zmeniť na odsek 5. Taktiež sa posunutie odsekov neodzrkadlilo v návrhu Rokovacieho
poriadku pri pôvodnom odseku 3, kde v obsahu textu chýbal odkaz na odsek 2 (po novele na
odsek 3). V § 20 nie je možné vypustiť „doterajší“ odsek 9, keďže pred schválením zmeny
takýto odsek nejestvoval; ide o „doterajší“ odsek 8, ktorý sa posunutím označil ako odsek 9.
Zároveň pri schválení zmeny rokovacieho poriadku nebola určená účinnosť zmeny napriek
tomu, že navrhovaný text celkom zjavne predpokladal uvedenie konkrétneho dátumu
(v schválenom texte ostali v Čl. II ostali „bodky“, a to vo forme „............. 2021“, pričom žiaden
z poslancov pri prerokovaní materiálu nenavrhol konkrétny dátum). Niet pochybností, že ak by
návrh neobsahoval žiaden článok ohľadom účinnosti zmeny rokovacieho poriadku, účinnosť
zmeny by sa spravovala účinnosťou uznesenia, ktorým táto zmena bola schválená.
Predkladatelia materiálu však uvedením osobitného článku o účinnosti deklarovali úmysel určiť
konkrétny dátum účinnosti (nezávisle od účinnosti samotného uznesenia).

V Košiciach dňa 22.02.2021

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice

